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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Sylvie Sobral, francia állampolgár által benyújtott, 0637/2005. számú petíció az Unión 
belüli szabad mozgás állítólagos akadályoztatásáról, egy importált jármű portugáliai 
regisztrációs adója alóli felmentésre irányuló eljárás fáradtságos bürokráciája során

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki több mint egy éve rendelkezik portugáliai lakóhellyel, tiltakozik a 
portugál vámhatóság által felállított nagyszámú bürokratikus akadály ellen (túl sok 
dokumentum bekérése, amelyek közül néhányat nehéz megszerezni, például egy, a francia 
önkormányzati hatóságok által kiadott igazolás a petíció benyújtója családjának a portugáliai 
emigráció előtti lakóhelyével kapcsolatban, a jármű motorszáma, stb.), amelyeket a hatóság a 
petíció benyújtója által az aránytalanul magas, a Franciaországból behozott autó árának 
körülbelül kétszeresét kitevő jármű-regisztrációs adó (imposto automovel) alóli mentesülés 
céljából benyújtott kérelmére válaszul állított.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. május 24-én kapott válasz.

A tények

A petíció benyújtója, aki több mint egy éve rendelkezik portugáliai lakóhellyel, tiltakozik a 
portugál vámhatóság által felállított nagyszámú bürokratikus akadály ellen (túl sok 
dokumentum bekérése, melyek közül néhányat nehéz megszerezni, például egy, a francia 
önkormányzati hatóságok által kiadott igazolás a petíció benyújtója családjának a portugáliai 
emigráció előtti lakóhelyével kapcsolatban, a jármű motorszáma, stb.), amelyeket a hatóság a 
petíció benyújtója által az aránytalanul magas, a Franciaországból behozott autó árának 
körülbelül kétszeresét kitevő jármű-regisztrációs adó (imposto automovel) alóli mentesülés 
céljából benyújtott kérelmére válaszul állított. A petíció benyújtója az Európai Unió segítségét 
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kéri az adómentesség megszerzésében, anélkül, hogy vállalnia kellene egy oda-vissza út 
költségeit a szülőföldjére. 

Jogi észrevételek

Először is meg kell említeni, hogy az ÁFÁ-tól eltérően a jármű-regisztrációs adók 
tekintetében nem létezik közösségi szintű harmonizáció. Így a tagállamok szabadon vethetik 
ki az ilyen adókat, feltéve hogy tiszteletben tartják az EK-Szerződésben, különösen a 23. 25. 
és 90. cikkben vállalt kötelezettségeiket, amelyek megfelelően tiltják a vámokat, beleértve a 
vámmal egyenértékű díjakat és diszkriminatív belföldi adózást az importált és a hazai 
termékek között. Az Európai Bíróság szerint, amennyiben a nemzeti adórendszer biztosítja, 
hogy egy másik tagállamból származó gépjármű után fizetendő regisztrációs adó még kevés 
esetben sem haladja meg egy nemzeti területen már nyilvántartásba vett gépjármű értékében 
foglalt maradékadót, még a nagyon magas adók sem ellentétesek a közösségi joggal.1

A kiemelkedően magas dániai jármű-regisztrációs adókkal kapcsolatban ítélkező Bíróság azt 
a döntést hozta, hogy az importált termékeket érintő diszkriminatív vagy védelmező hatások 
hiányában a tagállamok szabad belátásuk szerint állapíthatják meg az adók mértékét, és ebben 
az esetben az EK-Szerződés 90. cikke nem lehet a bírálat alapja.2 Következésképpen a 
portugál jármű-regisztrációs adók gépjármű árával megegyező mértéke nem jelenti az EK-
Szerződés 90. cikkének megsértését, mivel úgy tűnik, hogy az adórendszer nem 
diszkriminálja az importált járműveket az adóalap és az adómérték tekintetében.3
Mindemellett, a nemzeti adórendszerek, amelyekben az adómértékek objektív kritériumok, 
például teljesítmény szerinti osztályozás alapján változnak, egyformán megfelelnek az EK-
Szerződés 90. cikkének, feltéve ha kerülik a diszkriminatív vagy védelmi hatásokat.

Számos ügyben, többek között a Bizottság kontra Görögország4, illetve Jacquire5 ügyekben, 
a Bíróság nyilvánvalóvá tette, hogy az objektív kritériumokon, például a hengerűrtartalmon 
alapuló progresszív adórendszer megfelel a közösségi jognak, amennyiben a főleg importált 
termékeket érintő magas adók nem riasztják el a vásárlókat az utóbbiaktól a hazai gyártású 
termékek javára. Mivel a külföldi gyártású Portugáliába importált személygépkocsik lefedik 
mindkét, a portugál jogszabályokban megkülönböztetett csoportot, a jelenlegi ügyben nem 
állapítható meg a hazai gyártású járművek előnyben részesítése. Érdemes továbbá 
megemlíteni, hogy a Bizottság folyamatosan támogatta az üzemanyag-takarékos és a kevésbé 
üzemanyag-takarékos járművek különböző adóztatását – ez a jármű-adóztatási politika 
környezetvédelmi aspektusa, amely megjelenik a Bizottság javaslatában egy 
személygépkocsik adóztatásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozóan.61 Ahogy arra a petíció 

  
1 A C- 393/98. számú Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. február 22-

én hozott ítélet, 37. pont
2 A C-47/88. számú Bizottság kontra Dán Királyság ügyben 1990. December 11-én hozott ítélet EBHT 1990, 

I-04509. o., 10. pont
3 Valójában a portugál gépjármű-regisztrációs adó az legmagasabbak egyike az Európai Unióban.
4 A C-132/88. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 1990. április 5-én hozott ítélet, EBHT 1990, I-

01567. o.
5 A C-113/94. sz. Elisabeth Jacquier, née Casarin kontra Directeur Général des Impôts ügyben 1995. 

november 30-án hozott ítélet, EBHT 1995, I-04203. o.
6 COM (2005) 261 végleges.
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benyújtója helyesen rámutatott, autója mentességet élvezhetne a regisztrációs adó alól, ha a 
kért dokumentumokat benyújtaná a portugál hatóságoknak, habár a közösségi jogban nem 
létezik ilyen kötelezettség az adómentesség megszerzéséhez.

A Bíróság megalapozott esetjoga szerint a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti tagállamba 
importált járművek a 83/183/EGK irányelv értelmében2 nem mentesek a jármű-regisztrációs 
adók alól. Számos esetben, beleértve egy közelmúltbelit, a Bizottság kiállt azon értelmezés 
mellett, amely szerint a jármű-regisztrációs adók a 83/183 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének 
hatálya alá tartoznak és így ezeket nem lehet kivetni azokra a járművekre, amelyeket a 
személyek akkor visznek magukkal, amikor véglegesen letelepednek egy másik tagállamban.3

A Bíróság azonban más álláspontra helyezkedett, és azt a döntést hozta, hogy a jármű-
regisztrációs adók nincsenek kapcsolatban a jármű behozatalával, hanem inkább a járműnek 
az illető tagállam területén való használatával, így a 83/183/EGK irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem tiltott az adó kivetése.4 Ebből következik, hogy amikor Portugália 
ennek ellenére biztosítja a mentességet a jármű-regisztrációs adók alól azon személyek 
részére, akik Portugáliában létesítenek új lakóhelyet, a közösségi jogok szerinti 
kötelezettségein felül teljesít. 

A 264/93. sz. Decreto-Lei 13. cikke adómentességben részesíti az importált 
személygépkocsikat, feltéve ha abban a tagállamban vették és szabályszerűen nyilvántartásba 
vették, ahonnan a tulajdonos elköltözik, a járművet a behozója legalább hat hónapig birtokolta 
és nem részesült adómentességben ÁFA vagy fogyasztási adó vonatkozásában.5 Világos, 
hogy a nemzeti hatóságoknak szüksége van meghatározott dokumentumokra, amelyek 
bizonyítják, hogy a személy jogosult a fent említett adómentességre.

Mivel a kérelmező panasza arra vonatkozik, hogy a jármű ideiglenes behozatalakor magának 
a tulajdonosnak kell használnia a járművet a tagállamban, meg kell említeni, hogy ez a 
szabály a 83/182/EGK irányelvből ered. Az irányelv szerint bizonyos feltételek ellenőrzése 
esetén a tagállamoknak adómentességet kell biztosítaniuk a területükre ideiglenesen behozott 
járművek számára. Ezek közül tartalmaz egyet az irányelv 4. cikke, amely szerint a másik 
tagállamba szállítási céllal ideiglenesen behozott járművek mentességet élveznek, ha a 
járművet nem adják bérbe, nem kölcsönzik ki és nem értékesítik az adott tagállamban. Ez a 
szabály szigorúan véve azt jelenti, hogy csak annak a személynek van joga vezetni a járművet 
egy másik tagállamban, akinek a neve alatt azt nyilvántartásba vették, és ők élvezhetik a fenti 
mentességet. Ez azt vonja maga után, hogy amíg a járműt ideiglenesen Portugália területén 

    
1 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A személygépkocsik adóztatása az 

Európai Unióban – cselekvési lehetőségek nemzeti és közösségi szinten, COM (2002) 0431 végleges. 
Elérhetőség: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Utolsó hozzáférés: 2005. december 21. 

2 A Tanács 1983. március 28-i 83/183/EGK irányelve a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely 
tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről, HL 1983 L 105., 64. o.

3 Lásd: a C-387/01. sz. Harald Weigel és Ingrid Weigel kontra Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg ügyben 
2004. április 29-én hozott ítélet, EBHT [2004], I-04981. o.; a 2004 C-365/02. sz. Marie Lindfors ügyben 
2004. július 15-én hozott ítélet, EBHT [2004], I-07183. o.; a C-138/04. sz. Bizottság kontra Dán Királyság 
ügyben 2005. június 16-án hozott ítélet, [pas encore publié], 13. pont

4 Ibid., Bizottság kontra Dánia, 13. pont
5 264/93. sz. Decreto-Lei, 13. cikk.
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tartják, az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kellemetlenségek ellenére a 
tulajdonosnak, jelen esetben a petíció benyújtójának magának kell vezetnie a járművet.

Ami a gépjármű Portugáliában való nyilvántartásba vételéhez kért dokumentumokat illeti, a 
Bizottság megjegyzi, hogy a 83/183/EGK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése értelmében 
lehetőség van bizonyos dokumentumok bekérésére az adómentesség megadásához. Úgy tűnik, 
hogy a portugál hatóságok által kért egyéb dokumentumok benyújtásának kötelezettsége 
megfelel a jelenlegi közösségi jognak. A Bíróság joggyakorlata szerint1 egy tagállamban 
kialakított jóváhagyási eljárás egy másik tagállamból behozott, illetve olyan járművekre 
vonatkozóan, amelyek használatát abban az államban már jóváhagyták, csak akkor felel meg 
az EK-Szerződés 28. és 30. cikkének, ha az ellenőrzési eljárás nem jár túlzott költségekkel 
vagy késedelemmel és ha a hatóságok biztosítják, hogy ezek a feltételek teljesülnek ott, ahol a 
szükséges ellenőrzések elvégzése a gyártónak vagy meghatalmazottjának feladata. Az 
importálónak a hivatalos ellenőrzés alternatívájaként lehetősége van olyan dokumentumok 
benyújtására, amelyeket az exportáló tagállamban bocsátottak ki, és ahol ezek a 
dokumentumok a már elvégzett vizsgálatok alapján tartalmazzák a szükséges információkat.

Továbbá a Tanács 1999. április 29-i, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó 
okmányokról szóló 1999/37/EK irányelvének 3. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy az 
irányelv I. mellékletében lévő mintának megfelelően adjanak ki forgalmi engedélyt azokra a 
járművekre, amelyek nyilvántartásba vétele a nemzeti jogszabályok alapján kötelező. A 
modell tartalmazza a gépjármű műszaki jellemzőit. Meg kell említeni, hogy az irányelv (5) 
preambulumbekezdése megerősíti, hogy egy másik tagállamban már nyilvántartásba vett 
jármű nyilvántartásba vételének előfeltételeként mindegyik tagállam megkövetel egy 
dokumentumot, amely igazolja e nyilvántartásba vételt és a jármű műszaki jellemzőit.

1998. január 1. óta minden az EK-ban nyilvántartásba vett személygépkocsinak meg kell 
felelnie az 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik 
típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, és az EK megfelelőségi 
bizonyítványuk alapján kell nyilvántartásba venni a járműveket.

Következésképpen a tagállamok kérhetik a gyártó által kiadott EK megfelelőségi 
bizonyítvány benyújtását, amely tartalmazza a gépjármű műszaki jellemzőit. A 70/156/EGK 
irányelv 6. cikkének (1) bekezdése kötelezi a gyártót, hogy állítson ki megfelelőségi 
bizonyítványt minden járműtípus esetében, amelyet a jóváhagyott mintadarabnak megfelelően 
gyártottak.

Mivel a járművet 2004 februárjában vették nyilvántartásba, a gépjármű feltehetően 
rendelkezik érvényes megfelelőségi bizonyítvánnyal, és nem igényelhető további 
megfelelőségi eljárás.

Az előbbi tényekből következően úgy tűnik, hogy a petíció nem tárja fel az EK-Szerződés 90. 
cikkének megsértését, azonban ha megerősítik, hogy Portugália további műszaki 
információkat kér a megfelelőségi bizonyítványon felül, ez a 70/156/EGK irányelv 6. 

  
1 Lásd például a 406/85. sz. Procureur de la République kontra Daniel Gofette és Alfred Gilliard ügyben 1987. 
június 11-én hozott ítéletet, EBHT 1987, 2525. o.
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cikkének megsértését jelentené.

Végkövetkeztetés

Megkérjük a petíció benyújtóját, hogy lépjen kapcsolatba Reinhard Schulte-Braucks úrral 
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari 
Főigazgatósága Gépjármű Iparágának igazgatójával, hogy további, részletesebb 
információkkal szolgáljon számára.

4. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott kiegészítő válasz

Amint arra a petíció benyújtója helyesen rámutatott, autója mentességet élvezhetne a 
regisztrációs adó alól, amennyiben a kért dokumentumokat benyújtaná a portugál 
hatóságokhoz, bár a közösségi jog értelmében nem áll fenn ilyen jellegű mentesítési 
kötelezettség.

A fogadó tagállam mindazonáltal előírhatja a gépjármű további műszaki vizsgálatoknak 
történő alávetését, amennyiben az így megszerzett információ nem szerepel a gépjármű 
rendelkezésre bocsátott tanúsítványaiban, az illetékes hatóságok számára azonban szükséges. 
A szóban forgó kiegészítő követelményeket az EK-Szerződés 30. cikkében felsorolt okok
valamelyikének, vagy az Európai Bíróság által felvázolt bármely kényszerítő indoknak kell 
indokolnia, mint például a közlekedésbiztonságnak.

Mivel a szóban forgó ügy egy EK-típusjóváhagyási eljárásnak alávetett, korábban már egy 
másik tagállamban nyilvántartásba vett használt járműre vonatkozik, a Bizottság 96/C 143/04. 
számú értelmező közleménye1 kimondja, hogy „nem indokolt, hogy a fogadó tagállam 
hatóságai a nyilvántartásba vételkor további vizsgálatokat végezzek, mivel a jármű 
nyilvántartásba vételére az EK-típusengedély alapján kerül sor, ami minden tagállamban 
érvényes”. Mindazonáltal engedélyezett a jármű fizikai állapotának vizsgálata 
forgalombiztonsági szempontból, feltéve, hogy a vizsgálat nem diszkriminatív.

A korábbi megfontolások alapján úgy tűnik, hogy a petíció nyomán nem állapítható meg az 
EK-Szerződés 90. cikkének megsértése. Amennyiben bizonyítást nyerne, hogy Portugália az 
EK-típusjóváhagyással rendelkező és korábban már Franciaországban nyilvántartásba vett 
használt járművek nyilvántartásba vételét forgalombiztonsági járművizsgálatoktól teszi 
függővé – ami a hasonló helyzetben lévő, Portugáliában nyilvántartott használt járművekre 
nem vonatkozik –, ez a közösségi jog megsértését jelentené. Jelenleg azonban a Bizottság 
nem rendelkezik erre utaló információkkal.

Végül a Bizottság ismételten megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által szorgalmazott 
engedélyezett mentesség túlmutat a közösségi jog követelményein. A Bizottság birtokában 
lévő információk alapján a portugál hatóságok által megszabott feltételek, bár körülményesek, 
nem tekinthetők megkülönböztető jellegűnek.

  
1 A Bizottság értelmező közleménye a más tagállamban korábban nyilvántartásba vett járművek 

típusjóváhagyásának és nyilvántartásba vételének eljárásairól (96/C 143/04), HL C 1996.5.15., 4. o.
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